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Enfermagem atende mais
de 600 pessoas no Vale
do Jequitinhonha

Divulgação

O curso de Enfermagem das FIPA atendeu, no período de
24 de julho a 02 de agosto úl mo, mais de 600 pessoas na
cidade de Pedra Azul, Vale do Jequi nhonha (MG). Esta é
a quinta par cipação do curso no projeto social Vamos ao
Meio, em parceria com a Congregação das Irmãs de Nossa
Senhora da Ressurreição. ÚlƟma página.

Recanto realiza em setembro
a Semana do Idoso
O Recanto Monsenhor Albino realiza de 20 a 27 de setembro a
sua Semana do Idoso. A equipe mul profissional do Recanto programou inúmeras a vidades. Página 08.

A equipe atendeu a população em diversos locais

FIPA abre inscrições para
seus vestibulares

Programação da XIX Semana
Monsenhor Albino

Neste mês de setembro têm início as inscrições para os ves bulares 2011 das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) para
os cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem
e Medicina. A responsabilidade é da VUNESP. Página 11.

A programação da XIX Semana Monsenhor Albino está definida. As a vidades serão desenvolvidas pelos Departamentos da
Fundação de 20 a 26 de setembro próximo. Página 06.

MC Fotos

Hospital Padre Albino recebe doação
O Conselho da Mulher Empresária do Sindicato do Comércio
Varejista de Catanduva doou para a Pediatria do Hospital Padre
Albino produtos de higiene pessoal, arrecadados na primeira edição da ‘Caminhada do Batom’, realizada dia 4 de julho. Página 07.

FPA comemora a Semana Mundial
do Aleitamento Materno
FORMATURA A Fundação Padre Albino promoveu dia 20 de
agosto, no Colégio de Aplicação, a colação de grau de formandos
de três novas turmas do Sistema de Ensino Presencial Conectado
– Modalidade a Distância, que mantém em parceria com a UNOPAR/Universidade Norte do Paraná. Página 11.

A Fundação Padre Albino, através das Faculdades Integradas
Padre Albino, da Liga de Pediatria, da IFMSA Brazil e do Banco de
Leite Humano do Hospital Padre Albino, realizou, em agosto, a vidades para marcar a Semana Mundial do Aleitamento Materno.
Página 11.
Divulgação

Catanduva sediará assembleia
geral da IFMSA Brazil
O Comitê de Catanduva da IFMSA/Brazil (representante no
Brasil da Federação Internacional de Associações de Estudantes
de Medicina), formado por alunos do curso de Medicina das FIPA,
está organizando a 38ª Assembleia Geral e 4º Encontro PRÉ–AG
da en dade, que será realizado em Catanduva entre 08 e 12 de
outubro próximo. Página 09.

Alunos entregam folhetos de orientação/conscien zação em
praça pública
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Padre Sylvio:
46 anos de sacerdócio
Todo rebanho precisa
de um pastor, assim como
toda pessoa precisa de um
amigo. Falo daqueles amigos de todos os momentos, das horas boas, das
horas de dificuldade. Da
palavra certa no momento
certo. Aquele que mesmo
Nelson Lopes Martins
não estando fisicamente
ao nosso lado, sabemos que está ali, pronto
para ajudar. Pensei em algumas poucas palavras para falar a um homem digno, um exemplo. Refiro-me a Padre Sylvio Fernando Ferreira,
o amigo Padre Sylvio.
Ordenado Padre há 46 anos, é nosso pároco
na Igreja Matriz de São Domingos desde 1972.
Lembro que Padre Sylvio exerce suas a vidades
desde 1969, quando começou seus trabalhos cooperando com Monsenhor Albino. Quando cheguei a Catanduva, em meados dos anos setenta,
fui apresentado a Padre Sylvio. E nossa amizade,
com o tempo, foi crescendo e criando raízes.
Um dia me “convocou” a par cipar das a vidades de nossa comunidade e a ser um membro mais a vo da paróquia. Passei a admirar
com muito zelo aquele homem, que trabalha
incansavelmente por nosso crescimento espiri-

tual, por nos guiar pelo caminho correto.
Nos anos noventa coordenei o projeto que
restaurava as telas de Benedito Calixto, que estão na Igreja Matriz de São Domingos e são, sem
a menor sombra de dúvida, nosso maior patrimônio histórico/cultural. E nesse projeto vi, mais
uma vez, o vigor e paixão de Padre Sylvio pela
Igreja Matriz. As duas histórias se misturam, da
paróquia e de sua vida. O projeto foi bem sucedido, assim como tem sido a vida de nosso pastor.
Na Fundação Padre Albino, onde voluntariamente colaboro como membro conselheiro,
também me deparo com a atuação de Padre
Sylvio. Mais uma vez vejo o homem que luta
bravamente para que a religiosidade esteja ali,
caminhando lado a lado com o trabalho desenvolvido por aquela ins tuição que tantos serviços presta à nossa comunidade.
Nessas poucas palavras quero deixar público meu agradecimento por podermos conviver
com pessoa tão necessária.
Amigo Sylvio, obrigado pela convivência, por
trabalharmos juntos, por termos uma vida Cristã. Quero que essas poucas palavras revelem
o que já é bem claro: a re dão com que você
conduz nossa comunidade paroquial. Quero
agradecer-lhe por estes 46 anos de exemplar
vida sacerdotal.

Abraçando a imperfeição
Quando eu ainda era um menino, ocasionalmente, minha mãe gostava de fazer um lanche, po café da manhã, na hora do jantar. E eu
me lembro especialmente de uma noite, quando ela fez um lanche desses, depois de um dia
de trabalho muito duro.
Naquela noite longínqua, minha mãe pôs
um prato de ovos, linguiça e torradas bastante
queimadas, defronte ao meu pai. Eu me lembro
de ter esperado um pouco, para ver se alguém
notava o fato. Tudo o que meu pai fez foi pegar a sua torrada, sorrir para minha mãe e me
perguntar como nha sido o meu dia na escola.
Eu não me lembro do que respondi, mas me
lembro de ter olhado para ele lambuzando a torrada com manteiga e geleia e engolindo cada bocado. Quando eu deixei a mesa naquela noite, ouvi
minha mãe se desculpando por haver queimado a

torrada. E eu nunca esquecerei o que ele disse:
- Baby, eu adoro torrada queimada.
Mais tarde, naquela noite, quando fui dar
um beijo de boa noite em meu pai, eu lhe perguntei se ele nha realmente gostado da torrada queimada. Ele me envolveu em seus braços
e me disse:
- Companheiro, sua mãe teve hoje um dia de
trabalho muito pesado e estava realmente cansada. Além disso, uma torrada queimada não faz
mal a ninguém. A vida é cheia de imperfeições e
as pessoas não são perfeitas. E eu também não
sou um melhor empregado ou cozinheiro!
- O que tenho aprendido através dos anos é
que saber aceitar as falhas alheias, escolhendo
relevar as diferenças entre uns e outros, é uma
das chaves mais importantes para criar relacionamentos saudáveis e duradouros.

O que vem do coração
Uma lenda conta que vários judeus piedosos rezavam numa sinagoga quando começaram a escutar
uma voz de criança dizendo:
- A, B, C, D...
Aos poucos, todos foram parando de rezar.
Quando olharam para trás, viram um menino que con nuava dizendo “A, B, C, D...”
O rabino se aproximou do garoto:
- Por que você está fazendo isto?, perguntou.
- Porque não sei os versos sagrados - respondeu o menino - então tenho a esperança que recitando
o alfabeto, Deus pegue essas letras e forme as palavras corretas.
- Obrigado por essa lição, disse o rabino para o garoto. Obrigado por me lembrar que Deus escuta
o que vem de nosso coração e não as palavras que saem da nossa boca.
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Aniversários - SETEMBRO
DIA / NOME
Coordenadoria Geral
08 – Célia Marilda Francisque Casarini
13 – Antonio Márcio Paschoal
18 – Irineu Mesa
Mauro Tadeu Assi
19 – Fernando Ruiz Cega

Hospital Padre Albino
01 – Daniela Cris na Rondão Moralles
Jeziel Erik Pinto
Maria Lairde Boia o Machado
04 – Claunice Marques de Araújo
Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza
05 – Regina Célia Zucchini Leite
06 – Margarida de Lourdes Dias Gozzi
Regina Aparecida Barbosa Beia
Rosevânia Aparecida Colturato
Walter Correa
07 – Mauro José Francisque
08 – Aparecida Ivanete Feliciano
Luciano Aparecido Fumagali
09 – Cacilda Aparecida Corradi
Gislaine Fernanda Soares Pereira
Maria Vanir Briguen
11 – Edna Santana
Nair Monari
Neide da Mo a
Vera Lúcia dos Santos Mar nez
13 – Márcia Aparecida do Prado
14 – Daniele do Amor
Lourdes de Jesus Silva
15 – Benedito Barbosa da Silva
16 – Francisco Antonio Ferreira Neto
17 – Andresa Bardela Ferreira
Jane Graciela Izepan
José Roberto Agoche
Marco Antonio Milan
Simone Cris na Schincaglia Molas
18 – Daniela Cris na de Jesus
José Luis de Moraes
20 – Jovelina Correa Lemos Hanaoka
Mariele de Campos
21 – Adriana Aparecida Bianchi Tanaka
Maria Angela Brocco Paião
22 – Celene Rebouças Luiz
23 – Estefani Barbosa de Aguiar Caldera
Gabriel Gomes de Carvalho
Hendrigo Carlos Milano
Joana Aparecida Lima Vieira
Rozemir Gusmão Castelani
24 – Aparecida de Lourdes Antonio
Claudina Angélica Crocciari
Erondina Cunha Barbosa

DIA / NOME
Marcos Wagner da Silva
Maria Luiza Rodrigues
Maria Madalena Campos
25 – Sandra Regina de Andrade Pedrassoli
26 – Bacilicia Ap. Medina Mameli
Benedito Carlos Rodrigues
Natália Cín a Apolinário
27 – Eleni Vieira Silva
Eliana Cris na Vicente
28 – Renata Aparecida Rocha Buga
Sueli Aparecida Favaron
29 – Dr. Antonio Jarbas Ferreira Júnior
30 – Antonio Luiz Marques da Silva
Maria Aparecida de Oliveira Lima

Hospital Emílio Carlos
01 – Maria Aparecida Capute
Marielle Menossi
Marta Ester Mar ns de Souza
Sonia Maria Bonfim Mase
02 – Luzia de Fá ma Araújo
Rafaela Cris na Pole Caires
03 – Gabriela Albieri Luche
Marcelo Expedito Fregonesi
04 – Sebas ão Severo dos Santos
05 – Daniela Aparecida Costa
Eliete Felisbino da Silva
06 – Aparecido de Jesus Bertolim
Cláudio Aparecido Luiz
08 – Maria Honória Alborgue
Setuka Tereza Nose Araújo
09 – Fabiana Teresinha Bizari
10 – Agnaldo José dos Santos
12 – Helena Maria Nunes
13 – Ká a Helena Cur
14 – Eliane Aparecida Cezário
Juliana Darc Soares
Rogério Torres
15 – Ivone Sousa Isidoro
Juliete Samira Tonon
Lindaura da Silva
Neuci das Dores Barbosa Agus neli
Priscila Helena Milan de Araújo
16 – Maritsa de Freitas Scarbini
17 – Eva Aparecida Faria Bazon
18 – Cícera Aparecida de Jesus Baroni
19 – Valéria Cris na Tripodi
20 – Maira Gisele Spada
23 – Márcia Polimeno Coneglian
24 – Antonio Donize Bra isch
Dierk Tiradentes de Oliveira
Giovanna Cinthia Cicone Coró
Juliana Zarpelão

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos
doando a par r de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.

Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000

DIA / NOME
26 – Aparecida Ribeiro Merigue
27 – Aline Cris na de Araújo Oliveira
Vanessa Fernandes Rodrigues
28 – Célia Regina Messias Piovesan
Ricardo Espinosa
Solange Pereira Zini
30 – Ana Catarina dos Santos
Elizabete Ap. de M. Ma oli

Recanto Monsenhor Albino
01 – Ana Paula Floriano Ferreira
Malvina Giroto Euzébio
05 – Mauriza Souza Santos
07 – Maria Célia Oliveira Santos
08 – Aparecido Antonio Vicen n
14 – Maria de Lourdes dos Santos
15 – Denise Regiane de Oliveira
26 – Dr. Celso Luiz Barbieri

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Prof. Durval Ribas Filho
Vilma Aparecida Nasorri
02 – Prof. Ivanhoé Calache
05 – Matheus Bergamaso Ribeiro
10 – Cleusa Aparecida Vieira Pereira
11 – Profª Sílvia Ibiraci de Souza Leite
12 – Profª Mirtes Abdelnur
15 – Prof. Geovanne Furtado Souza
José Carlos Hernandes Garcia
Profª Maria Cláudia Parro
19 – Prof. Pedro Celso Ribeiro Bazilli
Prof. Thales Fernando Roque Barba
20 – Marcelo Aparecido Godoy Ruiz
22 – Ana Paula Saturnino Viale
24 – Prof. Eduardo Carlos da Silveira Mendes Júnior
25 – Ana Le cia Mar n Vidoto
29 – Profª Eliana Meire Melhado
30 – Prof. Rubens Camargo Siqueira

Colégio de Aplicação
05 – Prof. Auri Correia Lima
30 – Profª Rita de Cássia Massambani Peres
Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

02 - José Pedro Mo a Salles
04 – Renato Centurion Stuchi
20 – Valdemar Bergamaschi
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Pedro Nechar
11 – José Altêmio Ferreira
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Muito obrigado, pai!
Por ter me entendido enquanto
eu crescia e por ter aceitado minhas tão rápidas mudanças. Deve
ter sido di cil manter-se em calma
comigo, mas você sempre tentou e
quase sempre conseguiu.
Por ter me ouvido e ter me dado
claras e breves respostas às dúvidas
e perguntas que eu levava a você.
Por ter reforçado minha confiança para con nuar revelando meus
pensamentos e sen mentos.
Por ter me aplaudido quando fui
verdadeiro, por ter me compreendido quando eu disse men ras,

por ter me provado que elas maculam nosso caráter.
Por ter me falado sobre os seus
erros e sobre as coisas que você
aprendeu com eles. Isso fez com
que eu aceitasse meus próprios
erros, que também aprendesse e
que me perdoasse.
Por prestar-me atenção e gastar
tão grande parte do seu tempo
comigo. Isso me levou a acreditar
que sou importante e que tenho
muito valor.
Por agir sempre do modo que desejou que eu agisse. Foi assim que

você me deu um modelo posi vo
para seguir.
Por confiar em mim e me respeitar mesmo quando eu era menor
do que você.
Por ter considerado meus senmentos e necessidades e ter me
mostrado muitas vezes que elas
eram semelhantes às suas.
Pelos elogios e pelos incen vos.
Foi sempre por isso que eu me
sen bom e quis con nuar sendo
digno da sua fé em mim.
Por ajudar-me a explorar meus
talentos e potenciais.

Sílvia Schmidt
Por ter me ensinado que para
ser feliz eu nha que ser eu mesmo e não como você ou igual a outros que você admirava.
Por ser você mesmo e por não
desis r da felicidade. Com isso eu
aprendi a buscar uma vida feliz,
bem sucedida e sa sfatória.
Obrigado, Pai por sempre ter me
ouvido.
Ouça-me mais uma vez agora:
eu amo você!
A homenagem da Fundação Padre
Albino aos seus funcionários pais.

Interdisciplinaridade: construindo conceitos
Um dos grandes desafios
educacionais para o curso superior é qualificar o aprendizado
por meio da interdisciplinaridade, que se pretende ver implementada nas aulas, trabalhos e
pesquisas, dada sua importância
para a formação profissional e,
de modo geral, para a educação
e para uma aprendizagem significativa diante da realidade atual.
A interdisciplinaridade está
prevista na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação e pressupõe
uma interação entre os diversos
conteúdos ministrados pelo curso, como forma de produzir um
aprendizado dinâmico e eficaz.
Estudos científicos comprovam que o cérebro humano, por
meio das sinapses, busca informações armazenadas por meio
de associações entre imagens e
sons, significando que um maior
número de interligações entre informações diversificadas produzirá uma “rede” mais abrangente, produzindo um conhecimento
mais qualificado.
O Curso superior passa a ter
como um de seus objetivos a integração entre as matérias tanto entre as disciplinas da grade
curricular do curso quanto nas

demais áreas do saber. Com isso,
espera-se contribuir para uma visão mais ampla e realista do aluno, conduzindo as informações
de forma correlacionadas com a
vida prática e profissional.
O conceito interdisciplinar
parte do princípio de que tratar
de forma isolada um conteúdo
prejudica o aproveitamento dos
estudos; justificando o diálogo
com outras áreas do conhecimento, permitindo enriquecer
nossa relação com o outro e com
o mundo.
A interdisciplinaridade corresponde à necessidade de superar a visão fragmentada de
produção de conhecimento,
produzindo coerência entre os
múltiplos fragmentos que estão
postos no acervo das relações
humanas.
Para ilustrar essa necessidade, tomemos como exemplo a
decisão do Superior Tribunal de
Justiça no AgRg nº. 1.042.450 –
SC, resultado de uma Ação de Indenização proposta por um consumidor contra uma seguradora
que se negou a pagar o prêmio
do seguro ao segurado, alegando que não havia contratação de
dano moral na apólice do seguro:
Por fim, cumpre anotar
que esta Corte já decidiu
que os danos corporais com“QUALIDADE SEMPRE” preendem os danos morais,
pois a “a saúde corporal
Há 36 anos fazendo de
seu escritório um sucesso deve ser entendida como o
estado do indivíduo em que
as funções físicas e mentais
se acham em situação de
Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
normalidade e equilíbrio,
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br
não se podendo apartar do

ROMÃO MÁQUINAS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

dano corporal tal como do dano
pessoal, aquele decorrente do sofrimento mental e da angústia da
vítima.” (ut. AgRg no Ag 935821/
MG, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, Dj de 17.3.2008)
A tendência atual do direito
é promover uma ressignificação
da tutela jurídica dirigida aos
cidadãos, com a elevação das
prerrogativas de que se utiliza o
ser humano em suas atividades
rotineiras.
Numa decisão de duas laudas,
ou melhor, em apenas um parágrafo (transcrito acima) pode-se
extrair um ensino jurídico sintonizado com as grandes questões
de ordem social, biológica, política e econômica, sugerindo uma
ampla discussão nas disciplinas
de Direito Constitucional, Direi-

to Civil, Direito do Consumidor,
Introdução ao Estudo do Direito, História do Direito, Direitos
Humanos, Filosofia, Sociologia,
Economia.
Partindo-se de um caso concreto, analisado sob várias perspectivas, pode-se obter uma melhor apreensão das informações,
qualificando o conhecimento
produzido.
Enfim, a interdisciplinaridade
se consolida na ousadia da busca
pelo conhecimento e o curso superior deve se impor como missão resgatar a essência da qualidade no ensino e propiciar um
aprendizado altamente eficaz.
Beatriz Trigo - Professora do
curso de Direito das Faculdades
Integradas Padre Albino

SETEMBRO - DATAS COMEMORATIVAS
1º - Dia do Caixeiro Viajante
02 – Dia do Repórter Fotográfico
03 – Dia das Organizações Populares, da Guarda Civil e do Biólogo
05 – Dia do Farmacêu co e da Amazônia
06 – Dia do Alfaiate, do Barbeiro e
do Cabeleireiro
07 – Aniversário da proclamação da
independência do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabe zação
09 – Dia do Administrador e do Veterinário
10 – Dia da Imprensa
12 – Dia Nacional da Recreação e da
Seresta
13 – Dia do Agrônomo
14 – Dia do Frevo
17 – Dia da Compreensão Mundial

18 – Dia dos símbolos nacionais
19 – Dia do Comprador
20 – Dia do pombo da paz
21 – Início da Primavera, Dia da Árvore, do Fazendeiro e do Radialista
22 – Dia Nacional da Juventude, da
Fauna e do Técnico Agropecuário
24 – Dia do Soldador
25 – Dia Nacional do Trânsito e do
Rádio
26 – Dia de São Cosme e Damião e Internacional das Relações Públicas
27 – Dia Internacional do Idoso, Mundial do Turismo, da Caridade, do Cantor e do Encanador
29 – Dia do Professor de Educação Física e do petróleo
30 – Dia Mundial da navegação, do
Tradutor e da Secretária
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Uma garrafa de vinho meio vazia também está meio cheia. Porém,
P
uma meia men ra nunca será uma meia verdade.
Jean Cocteau

Dicas práticas para economizar energia e proteger o planeta
12. Mude sua geladeira ou freezer de lugar.
Ao colocá-los próximos ao fogão, eles u lizam
muito mais energia para compensar o ganho de
temperatura. Mantenha-os afastados pelo menos
15 cm das paredes para evitar o superaquecimento. Colocar roupas e tênis para secar atrás deles
então, nem pensar!
13. Descongele geladeiras e freezers anƟgos
a cada 15 ou 20 dias. O excesso de gelo reduz a
circulação de ar frio no aparelho, fazendo que
gaste mais energia para compensar. Se for o caso,
considere trocar de aparelho. Os novos modelos
consomem até metade da energia dos modelos
mais an gos, o que subsidia o valor do eletrodomés co a médio/longo prazo.
14. Use a máquina de lavar roupas/louça só
quando esƟverem cheias. Caso você realmente
precise usá-las com metade da capacidade, selecione os modos de menor consumo de água. Se
você usa lava-louças, não é necessário usar água
quente para pratos e talheres pouco sujos. Só o

detergente já resolve.
15. ReƟre imediatamente as roupas da máquina de lavar quando esƟverem limpas. As roupas esquecidas na máquina de lavar ficam muito
amassadas, exigindo muito mais trabalho e tempo para passar e consumindo assim muito mais
energia elétrica.
16. Tome banho de chuveiro. E de preferência, rápido. Um banho de banheira consome até quatro vezes mais energia e água que
um chuveiro.
17. Use menos água quente. Aquecer água
consome muita energia. Para lavar a louça ou as
roupas, prefira usar água morna ou fria.
18. Pendure ao invés de usar a secadora.
Você pode economizar mais de 317 quilos de gás
carbônico se pendurar as roupas durante metade
do ano ao invés de usar a secadora.
19. Nunca é demais lembrar: recicle no trabalho e em casa. Se a sua cidade ou bairro não tem
coleta sele va, leve o lixo até um posto de coleta.

Invenções e descobertas do século XX
1960 - Invenção do raio laser.
1962 - A empresa AT&T lança o modem que
liga o computador ao telefone.
1966 - Lançada a minissaia.
1967 - Realizado o primeiro transplante cardíaco bem-sucedido O paciente sobrevive de-

zoito dias.
1969 - Chegada do homem à Lua.
1969 - Pesquisadores americanos criam um
sistema de troca de informações via computador. O serviço passaria a ser usado em larga escala e recebe o nome de Internet.

CURIOSIDADE
O que poderia acontecer se a Terra parasse de girar?
O lado do planeta que ficasse voltado para o Sol se transformaria em deserto com temperaturas elevadíssimas. Os oceanos esquentariam tanto que levantariam vapores de água. O outro lado
teria temperaturas tão baixas que uma crosta de gelo seria rapidamente formada. A diferença térmica entre os lados provocaria fortes ventanias. A ausência da força centrífuga, resultado da rotação terrestre, faria com que todos os objetos aumentassem de peso. Não exis ria vida no planeta.
Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas

TRUQUES E DICAS PARA O DIA A DIA
• Quando fizer caldas, não mexa para não
açucarar. Para evitar que a calda de açúcar
açucare, pingue algumas gotas de limão durante o preparo.
• Para descascar ovos de codornas depois
de cozidos, pegue uma tesoura e faça um
corte do lado mais chato (mais gordo) do
ovo, onde fica a bolsa de ar. Assim a casca
sairá com mais facilidade e o ovo não vai ficar machucado.
• Para evitar as lágrimas ao cortar cebola,
guarde-as na geladeira.
• Para que o repolho fique mais macio e
saboroso é muito fácil. Depois de picar ou
ralá-lo, é só colocá-lo em uma travessa funda e despejar sobre ele água fervendo até

cobri-lo todo. Deixe descansar por uns 5 minutos, escorra a água e aí é só usar temperos ao seu gosto.
• Quando for preparar bacon no forno de
microondas, forre um prato de vidro com
três folhas de papel-toalha e coloque por
cima as fa as de bacon, lado a lado. Cubra
com mais três folhas do mesmo papel e leve
ao microondas, em potência alta, por 4 ou 5
minutos, dependendo da marca do seu aparelho. Espere 2 minutos antes de comer o
bacon, que estará crocante e sequinho.
• Ao retirar o bolo do forno, cubra-o imediatamente com um pano seco. Isso evitará
que ele tome vento e conseqüentemente
murche.

Lembre-se de que o material reciclável deve ser
lavado (no caso de plás cos, vidros e metais) e
dobrado (papel).
20. Reduza o uso de embalagens. Embalagem menor é sinônimo de desperdício de água,
combus vel e recursos naturais. Prefira embalagens maiores, de preferência com refil. Evite ao
máximo comprar água em garrafinhas; leve sempre com você a sua própria.
21. Compre papel reciclado. Produzir papel
reciclado consome de 70 a 90% menos energia
do que o papel comum e poupa nossas florestas.
ConƟnua na próxima edição.

C U L I N Á R I A
Receita do trabalho educa vo sobre reaproveitamento de alimentos desenvolvido
pelas alunas do curso de Enfermagem das
FIPA na Unidade de Saúde da Família “Dr.
José Rocha”, em Catanduva.

Bolinhos de frango
com espinafre
Ingredientes
Massa
750 g de filé de frango
2 xícaras (chá) de espinafre picado
1 ½ xícara (chá) de talos de espinafre picados
1 xícara (chá) de proteína texturizada de soja
2 xícaras (chá) de água quente
1 colher (sopa) de sal
3 dentes de alho picado
1 colher (sopa) de óleo
¼ xícara (chá) de farinha de trigo
Molho
1 colher (sopa) de margarina light
½ xícara (chá) de cebola picada
1 dente de alho picado
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de suco de laranja
2 colheres (sopa) de molho de soja (shoyu)
Modo de fazer
Bata o filé de frango no liquidificador até formar uma massa homogênea e reserve. Deixe
a proteína de soja de molho em água quente
por 15 minutos. Escorra bem e junte ao frango.
Acrescente o espinafre, os talos, o sal, o alho,
o óleo e a farinha de trigo. Amasse bem, modele os bolinhos e asse em forno médio. Para
o molho, derreta a margarina e frite a cebola
e o alho. Dissolva a farinha de trigo no suco
de laranja e junte ao refogado, mexendo para
não empelotar. Acrescente o shoyu e desligue
o fogo. Disponha os bolinhos em um refratário
e cubra-os com o molho de laranja.
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Programação da XIX Semana Monsenhor Albino
A Fundação Padre Albino definiu a programação da XIX Semana Monsenhor Albino que será realizada de 20 a 26 de setembro próximo. A Semana
tem o obje vo de reverenciar a memória deste que foi o maior benfeitor de Catanduva e que deixou um patrimônio que hoje beneficia milhares de
pessoas de Catanduva e região nas áreas da saúde, educação e promoção social.
A programação é esta:
20/09 – SEGUNDA-FEIRA

8h00 às 11h30 e das 20h00 às 22h30 – Jogos inter classes

Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Café da manhã e apresentação do vídeo instucional da área de Saúde

Polícia Rodoviária
Curso de Enfermagem
9h00 – Programa Educação e Saúde – Saúde do Caminhoneiro

9h00 – Saguão principal - Apresentação do coral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)

FIPA/Campus I – Curso de Administração
19h30 – Palestra sobre doação de medula óssea e sangue (2º e 3º anos)

9h00 às 16h00 – Corredor central – Feira de talentos

Museu Padre Albino
20h00 – Abertura da exposição fotográfica Catanduva de ontem e de
hoje

14h00 - Saguão principal - Café da tarde e apresentação do vídeo ins tucional da área de Saúde
FIPA/Campus sede
8h00 – Escola aberta à comunidade: visitas orientadas
Curso de Enfermagem
8h00 – Palestra e dinâmica – Uma proposta de humanização no atendimento em saúde
9h30 - VI Simpósio de atualização em feridas
Curso de Educação Física
8h00 às 18h00 - Atendimento a profissionais de Educação Física pela
Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física
Hospital Padre Albino
7h30 às 9h00 - Unidade de Urgência e Emergência e Centro de Diagnós co por Imagem - Café da manhã e apresentação do vídeo ins tucional da área de Saúde
9h00 – Saguão central - Apresentação do coral e dança da APAE
15h00 – Capela - Missa de abertura da Semana
Saguão central – Abertura do concurso de cartazes “Dicas de Saúde”

Espaço Cultural Prof. Luiz Carlos Rocha – Praça da República
Curso de Educação Física – Faculdade da Terceira Idade
20h30 – Concerto do violonista máster Ricardo Wolﬀ
22/09 – QUARTA-FEIRA
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Caminhada da Saúde (ao redor do hospital)
9h00 – Saguão principal - Apresentação do Coral da APAE
9h00 às 16h00 – Corredor central – Feira de talentos
14h00 – Saguão principal - Apresentação do vídeo ins tucional da área
de Saúde
15h00 – Saguão principal - Apresentação do Coral da Alegria (3ª Idade/
Fundo Social de Solidariedade do Município de Catanduva)
Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência e Centro de Diagnós co por
Imagem - Apresentação do vídeo ins tucional da área de Saúde

Padre Albino Saúde
8h00 – Café da manhã e apresentação da vida e obra do Monsenhor
Albino

8h00 às 16h00 – saguão central - Feira de Talentos

FIPA/Campus I – Curso de Administração
19h30 – Palestra sobre doação de medula óssea e sangue (1º e 4º anos)

9h00 – Saguão central – Apresentação do Coral da Terceira Idade e
Concurso de cartazes “Dicas de Saúde”

FIPA/Campus I
20h00 – Outorga dos Troféus Monsenhor Albino e Fundação Padre
Albino

10h00 – Cerimônia de apresentação do projeto de ampliação do hospital

Anfiteatro da EE Barão do Rio Branco
Curso de Educação Física
20h00 – I Fórum Paulista de Sustentabilidade da Educação Física e do
Esporte Escolar
21/09 – TERÇA-FEIRA
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Café da manhã e apresentação do vídeo instucional da área de Saúde

8h00 às 16h00 – saguão central – Exposição fotográfica da AVOFPA

FIPA/Campus sede
8h00 – Escola aberta à comunidade: visitas orientadas
Curso de Enfermagem
8h00 – Palestra e dinâmica – Inclusão social e a pessoa com deficiência
Curso de Educação Física
8h00 às 18h00 - Atendimento a profissionais de Educação Física pela
Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física

15h00 – Saguão principal - Apresentação do Coral da Alegria (3ª Idade/
Fundo Social de Solidariedade do Município de Catanduva)
Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência e Centro de Diagnós co por
Imagem - Apresentação do vídeo ins tucional da área de Saúde
10h00 – III Abraço solidário ao hospital
15h00 – Saguão central – Apresentação ar s ca do Programa Beneficente “Criança: cidadão do futuro” e Concurso de cartazes “Dicas de Saúde”
FIPA/Campus sede
8h00 – Escola aberta à comunidade: visitas orientadas
Curso de Educação Física
8h00 às 18h00 – Atendimento a profissionais de Educação Física pela
Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física
8h00 às 11h30 e das 20h00 às 22h30 – Jogos inter classes
Sociedade Espanhola
Hospital Emílio Carlos e Hospital Padre Albino
15h30 – Chá da Humanização
24/09 – SEXTA-FEIRA
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Apresentação do vídeo ins tucional da área
de Saúde
9h00 – Abraço acolhedor e soltura de balões
14h00 – Saguão principal - Apresentação do vídeo ins tucional da área
de Saúde
14h30 – Saguão principal - Apresentação do coral do Grupo Cerradinho
Hospital Padre Albino
7h30 – Unidade de Urgência e Emergência e Centro de Diagnós co por
Imagem - Apresentação do vídeo ins tucional da área de Saúde
8h00 - Saguão central – Apresentação do coral da Usina Cerradinho e
premiação do concurso de cartazes “Dicas de Saúde”
FIPA/Campus sede
Curso de Educação Física
8h00 às 18h00 - Atendimento a profissionais de Educação Física pela
Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física
8h00 às 11h30 e das 20h00 às 22h30 – Jogos inter classes
Padre Albino Saúde
8h30 – Premiação do 4º Concurso de Fotografia
Recanto Monsenhor Albino
10h00 – Inauguração de praça e gruta

8h00 às 11h30 e das 20h00 às 22h30 – Jogos inter classes

9h00 – Saguão principal – Apresentação de dança do Programa Beneficente “Criança, Cidadão do Futuro”

Padre Albino Saúde
8h30 – Apresentação de suas novas instalações

9h00 às 16h00 – Corredor central – Feira de talentos

Colégio de Aplicação
14h00 – Visita ao Recanto Monsenhor Albino para entrega de doação

Colégio de Aplicação
14h00 – Visita ao Recanto Monsenhor Albino para entrega de doação
25/09 – SÁBADO

14h00 - Saguão principal - Café da tarde e apresentação do vídeo ins tucional da área de Saúde
15h00 - Saguão principal – Apresentação de dança do Programa Beneficente “Criança, Cidadão do Futuro”
Hospital Padre Albino
7h30 às 9h00 - Unidade de Urgência e Emergência e Centro de Diagnós co por Imagem - Café da manhã e apresentação do vídeo ins tucional da área de Saúde.
9h00 – Saguão central – Apresentação do coral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
Concurso de cartazes “Dicas de Saúde”
FIPA/Campus sede
8h00 – Escola aberta à comunidade: visitas orientadas
Curso de Educação Física
8h00 às 18h00 – Atendimento a profissionais de Educação Física pela
Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física

FIPA/Campus I – Curso de Direito
19h30 – Comemoração dos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor e lançamento de parceria entre o curso e o PROCON

FIPA/Campus sede
Curso de Educação Física
8h00 às 18h00 – Atendimento a profissionais de Educação Física pela
Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física
8h00 às 11h30 – Jogos inter classes

FIPA/Campus I – Curso de Administração
19h30 – Palestra – Doenças sexualmente transmissíveis (1º ano)
23/09 – QUINTA-FEIRA
Hospital Emílio Carlos
7h30 – Saguão principal - Apresentação do vídeo ins tucional da área
de Saúde

Museu Padre Albino
9h00 – VI Caminhada Monsenhor Albino
Igreja Matriz de São Domingos
19h00 – Missa de encerramento da Semana
26/09 – DOMINGO

9h00 às 16h00 – Corredor central – Feira de talentos

FIPA/Campus Sede
Curso de Educação Física
8h00 às 12h00 – Atendimento a profissionais de Educação Física pela
Unidade Móvel do Conselho Regional de Educação Física

14h00 – Saguão principal - Apresentação do vídeo ins tucional da área
de Saúde

Padre Albino Saúde
9h30 – II PAS Bike Tour - passeio ciclís co

9h30 – Saguão principal - Apresentação do coral do Programa “Criança:
cidadão do futuro”
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Coordenador das UTIs Pediátrica e
Neonatal do HPA participa de cursos
Nos dias 11 e 12 de agosto, o
Dr. Antonio Souto, médico coordenador das Unidades de Terapias
Intensivas Pediátrica e Neonatal
do Hospital Padre Albino, par cipou do curso para instrutores do
PFCCS (Pediatric Fundamental Crical Care Support).
Realizado no Ins tuto da Criança, em São Paulo, o curso foi coordenado pelo Dr. José Roberto Fiore o,
Professor Adjunto da Faculdade de

Medicina de Botucatu/UNESP, e dirigido pelo norte-americano Rodrigo Mejia, professor da Universidade
do Texas e diretor associado da UTI
Pediátrica do Children’s Cancer Hospital, da Universidade do Texas.
O PFCCS, que teve sua primeira
edição na América La na, no Brasil, foi lançado em maio de 2008
pela SCCM (Society of Cri cal Care
Medicine) e prioriza a formação
de instrutores que, a par r do

conteúdo acessado, ficam capacitados a disseminar o aprendizado
para outros profissionais.
No dia 13 de agosto, Dr. Antonio Souto par cipou do XV Curso
Internacional de Atualização em
Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica
e Neonatal, também em São Paulo.
Nesse evento da AMIB (Associação
de Medicina Intensiva Brasileira),
apresentou o caso clínico na mesa
“Decisões clínicas di ceis”.
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Dr. Antonio Souto e Dr. Rodrigo Mejia,
diretor do PFCCS

Profissionais participam de Congresso

Hospital Padre Albino recebe doação

As enfermeiras Adriana Bian- Carlos e Padre Albino. “A vidades
chi, Elisabete Tedokon e Andressa como essas vêm de encontro com
Molina, a farmacêu ca Josiane as novas diretrizes da Organização
Gabas e o professor, médico clí- Mundial de Saúde, Organização
nico e intensivista Dr. Francisco Panamericana de Saúde e Agência
Carlos de Lucca par ciparam nos Nacional de Vigilância Sanitária –
dias 21 e 22 de julho do curso ANVISA”, explica.
‘Simulação Realís ca em SeDivulgação
gurança do Paciente’, promovido pelo Hospital Albert
Einsten, em São Paulo.
De acordo com a enfermeira da Qualidade, Adriana
Bianchi, os conhecimentos
adquiridos serão disseminados através do Comitê de
Segurança do Paciente, já Profissionais repassarão os conhecimentos através do
ins tuído nos hospitais Emílio Comitê de Segurança do Paciente

O Conselho da Mulher Em- trega dos produtos, realizada no
presária – CME do Sindicato do úl mo dia 28 de julho.
Comércio Varejista de CatanduA Diretoria Administra va da
va/Sincomércio doou para a Pe- Fundação Padre Albino agradece
diatria do Hospital Padre Albino a lembrança dos organizadores
produtos de higiene pessoal, do evento e a colaboração da soarrecadados na primeira edição ciedade.
da ‘Caminhada do
Comunicação/HPA
Batom’ que reuniu,
no úl mo dia 4 de
julho, cerca de 350
par cipantes.
A gestora do
HPA, Renata Armiato, e a Irmã Deolinda Mu , juntamente com representantes de outras
ins tuições locais,
es veram presentes Irmã Deolinda e Renata Armiato, da direita para a esquerda,
na cerimônia de en- com representantes do Conselho da Mulher Empresária

Colaboradores pais são homenageados
O Grupo de Humanização e a Administração dos hospitais da Fundação Padre Albino realizaram, no dia 6 de agosto, um café da manhã e um
lanche da tarde especial para os pais/funcionários.
Além disso, os grupos de humanização e reciclagem dos hospitais
presentearam os pais/funcionários com um mimo.

AVOFPA recebe doações
A Associação de Voluntários sidente da associação, Irmã Ana
dos hospitais da Fundação Pa- Maria Custódio, toda doação é
dre Albino – AVOFPA agradece a bem-vinda. “Que Deus abençoe
comunidade pelas doações re- todos os doadores”, diz.
cebidas. O Senac Catanduva, por
A pessoa interessada em fazer
exemplo, realizou campanha para doações pode entrar em contato
arrecadar agasalhos para os pa- com a AVOFPA, no Hospital Padre
cientes internados. Foram doadas Albino, rua Belém, 519, no Centro.
1.307 peças.
Mais informações pelo telefone
O Clube das Acácias Professor 17 3311 3034 – 81160639.
Virgilio de Arruda Mendes,
Divulgação
por meio da sua presidente, Regina Junqueira Pedrazzoli, doou 1.000 pentes,
950 sabonetes, 500 sachês
de shampoo e condicionador, 500 escovas de dente e
500 cremes dentais.
Regina Pedrazzolli e Irmã Ana Maria: doação do Clube
De acordo com a pre- das Acácias

Pais internados são presenteados
A Associação de Voluntários da
Fundação Padre Albino – AVOFPA
arrecadou meias para presentear
os pais internados nos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos, no
Dia dos Pais, comemorado no úl mo dia 8 de agosto.

A presidente da Associação,
Irmã Ana Maria Custódio, agradece as pessoas que doaram. “Graças ao apoio da sociedade conseguimos novamente alegrar os pais
internados. Que Deus abençoe a
todos”, diz.

Colaboradores aprovam o Café com Prosa
O Comitê e as Comissões de
Humanização dos hospitais da
Fundação Padre Albino realizaram, no úl mo mês, a oitava edição do Café com Prosa. Par ciparam do encontro os gestores dos
hospitais, gerente de Recursos
Humanos, diretor de saúde e presidente da Diretoria Administra va da Fundação.
A funcionária do Faturamento
de Convênios do Hospital Padre

Albino, Renata Cris ane Cardoso
da Silva, aprovou a inicia va. “A
reunião é uma ó ma oportunidade para expor opiniões e conhecer melhor os demais funcionários e os seus setores”, comenta.
A ação tem o obje vo de valorizar os colaboradores e unir esforços
para manter um ambiente de trabalho adequado e integra o programa
de Humanização dos dois hospitais
da Fundação Padre Albino.
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Recanto realiza em setembro a Semana do Idoso
O Recanto Monsenhor Albino
realiza de 20 a 27 de setembro a
sua tradicional Semana do Idoso.
A equipe mul profissional
do Recanto programou inúmeras

a vidades, entre elas almoços,
lanches, Baile da Primavera, com
animação da FG Som, passeios à
Pizzaria Cascata, de trenzinho, à
Pastelaria da Mama e à Sorvete-

Dia dos Pais no Recanto
O Recanto Monsenhor Albino comemorou o Dia dos Pais no dia 05
de agosto, às 14h30.
Os idosos par ciparam de missa e após foram ao refeitório onde se
reuniram com a Supervisora, Irmã Anália Nunes, e com as Amigas da
Alegria, que patrocinaram a confraternização.
Os idosos pais receberam presentes da Supervisora Irmã Anália.

ria da Sandra, bingo e exibição de
DVD de Roberto Carlos na Sala de
Vídeo.
A programação marca para o
dia 24, sexta-feira, às 10h00, inau-

Curso de Brigada de Incêndio no Recanto
Divulgação

Professor das FIPA é eleito Vice-Presidente
da Federação das Associações de Diabetes
Dias 23, 24 e 25 de julho, na coordenado pelo Dr. Marino CatUNIP, em São Paulo, foi realizado o talini. O pôster Correlação entre
XV Congresso Brasileiro de Diabe- grau de depressão e marcadores
tes, que reuniu cerca de 2000 pro- bioquímicos antes e após interfissionais de saúde de todo o país. venção psicológica em portadores
No úl mo dia do congresso, de Síndrome Metabólica foi basna Assembleia Geral da Federa- tante elogiado pelos avaliadores e
ção Nacional das Associações de os autores convidados a enviá-lo
Diabetes (FENAD), en dade que em forma de ar go para publicareúne 230 associações no Brasil, o ção na revista Diabetes Clinica.
Dr. Marino Ca alini, professor dos
De acordo com Dr. Marino Catcursos de Enfermagem e Medicina talini, da pesquisa que originou o
das Faculdades Integradas Padre trabalho par ciparam os alunos
Albino (FIPA), pela sua reconhecida Victor Vidal, Vinicius Loli e Gaatuação na área de Educação aos briel Liria, do curso de Medicina,
portadores de Diabetes, foi eleito e as alunas Daiane Marim e Neraci
Vice-Presidente da en dade, repre- Mucci, do curso de Enfermagem,
sentando o Estado de São Paulo.
além do Prof. Cláudio Errerias, da
Além das palestras e dos disciplina de Psicologia.
simpósios foram
Divulgação
apresentados trabalhos cien ficos
no congresso. Os
cursos de Medicina e Enfermagem
das FIPA apresentaram os resultados das pesquisas
de grupo do Núcleo de Neuro-Endocrinologia
da disciplina de Dr. Marino Ca alini e o aluno Victor Vidal diante do pôster apresentado
Clínica
Médica, no Congresso

Encontro da SBEN
Dias 6 e 7 de agosto, em Marília, foi realizado o I Encontro
Paulista de Endocrinologia Clínica/
EPEC, organizado pela Sociedade
Brasileira de Endocrinologia, Regional de São Paulo.
Durante os dois dias do evento foram proferidas palestras por
profissionais de renome nacional,
que despertaram grande interesse na plateia, composta de 250

endocrinologistas. Entre elas,
destaque para a que abordou o
tratamento de puberdade precoce, hiper reoidismo e ovários
policís cos, que teve como moderador o Dr. Marino Ca alini, professor dos cursos de Medicina e
Enfermagem das FIPA, convidado
pela Comissão Organizadora do
evento para conduzir o debate final com o público.

guração da Praça do Recanto, com
missa no local. A Semana será encerrada com café da manhã fraterno entre idosos e funcionários, às
7h30.

Aula prá ca sobre uso de ex ntores

O Serviço Especializado em
Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT) da Fundação promoveu
neste mês de agosto um curso de
Brigada de Incêndio para os funcionários do Recanto Monsenhor
Albino.
No dia 02, os técnicos Ronaldo
da Silva Costa e Wellington Mileta
ministraram aulas teórica e prá ca
sobre ex ntores e como combater
incêndio. No dia 17 a Enfermeira
do Trabalho Ta ana Kratu ministrou aula de Primeiros Socorros.
Os par cipantes receberam
cer ficados.

Passeio no bosque
Os idosos do Recanto foram ao
Bosque Municipal na tarde do dia
10 de agosto, onde fizeram um piquenique, observaram os animais
e se diver ram.
Os próximos passeios serão em
setembro, na Semana do Idoso, realizada anualmente pela Equipe Mul profissional do Recanto.

Divulgação

Idosos observam animais

Sala Extra: 9 aprovações nos
vestibulares de inverno
Nove alunos do curso pré-ves bular “Sala Extra”, a vidade
de extensão do curso de Medicina
das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), foram aprovados
nos processos sele vos de inverno neste mês de julho.
O professor de Literatura e
acadêmico do segundo ano de
Medicina, Alfredo Bosquero Piacen n, disse que receberam os
resultados com muita alegria,
pois eles são fruto de uma grande
parceria entre alunos e professores. “Não tenho dúvidas que no
final do ano teremos mais aprovações em grandes universidades”,
afirmou.
Os aprovados foram:
• Ana Carolina Coppini Pozzi
(cursando 3º colegial) – Biomedicina – Unip
• Deise Augusta de Oliveira –
Gestão Empresarial – Fatec

• Fernanda S. Schiavoni –
Agronegócios – Fatec
• Guilherme Larochi Mar ns –
Automação Industrial – Fatec
• Montgomery Remont – Automação Industrial – Fatec
• Nathan Pitelli Briga – Automação Industrial – Fatec
• Paula Melina Moreno – Gestão Empresarial – Fatec
• Victor Delalibera Chagas – Gestão Empresarial – Fatec – 3º lugar
• Welston Ellyson de Mello –
Produção Industrial – Fatec – Taquari nga
Totalmente gratuito, o Sala Extra, desenvolvido em parceria com
a Fundação Padre Albino e a Secretaria de Educação de Catanduva, funciona no Campus Sede das
FIPA, no prédio do Hospital Escola
Emílio Carlos, de segunda a sexta-feira das 19 às 22h30. Mais informações pelo telefone 3522-0783.
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Catanduva sediará assembleia geral da IFMSA Brazil
Comitê formado por alunos da Medicina/FIPA organiza o encontro
O Comitê de Catanduva da
IFMSA/Brazil (representante no
Brasil da Federação Internacional
de Associações de Estudantes de
Medicina), formado por alunos do
curso de Medicina das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA),
está organizando a 38ª Assembleia
Geral e 4º Encontro PRÉ–AG da endade, que será realizado em Catanduva entre 08 e 12 de outubro
próximo.
A IFMSA/Brazil é responsável
por projetos e campanhas sociais
nas áreas de saúde pública, reprodução e AIDS, educação médica
e direitos humanos e paz. “Esse
trabalho é todo realizado voluntariamente por estudantes de medicina de faculdades no mundo
inteiro. No Brasil são 43 faculdades
afiliadas. Além desses trabalhos sociais, essa organização filantrópica
também realiza intercâmbios uni e
bilaterais entre os países a ela afi-

liados. Os intercâmbios são tanto
na área clínica quanto na área de
pesquisas médicas”, informa Henrique Mascioli Fiorillo, aluno do 4º
ano da Medicina/FIPA e voluntário
da ONG.
Henrique explica que a cada
ano a IFMSA/Brazil se reúne duas
vezes (uma em abril e outra em
outubro), quando são discu das
as campanhas e projetos realizados, os intercâmbios e os assuntos
burocrá cos de gerência e administração da ins tuição. Durante a
segunda Assembleia é realizada a
eleição para os cargos da diretoria
nacional (EB – Execu ve Board).
O Comitê de Catanduva deverá
organizar tudo que uma Assembleia Geral engloba em termos de
estrutura, alimentação, acomodação, funcionalidade e pra cidade.
“Ele deve estar preparado para resolver os problemas mais adversos
que um encontro com mais de 150

Liga de Neuropsiquiatria apresenta
trabalhos no Congresso de Neurologia
Quatro resumos de trabalhos
de membros da Liga de Neuropsiquiatria do curso de Medicina das
FIPA, subme dos à apreciação,
foram aprovados para apresentação no XXIV Congresso Brasileiro
de Neurologia, realizado de 24 a
27 de agosto úl mo no Riocentro,
na cidade do Rio de Janeiro. O
congresso contou com a presença
de 15 convidados internacionais
e mais de 100 convidados nacionais, todos autoridades em Neurologia.
Os trabalhos são resultados
ob dos por 17 alunos de iniciação
cien fica orientados pelo Prof. Dr.
Emílio Herrera Júnior, atualmente
licenciado de suas funções docentes. Três foram apresentados na
forma de pôster e o quarto oralmente.
A Liga de Neuropsiquiatria foi
fundada em 2008 com o intuito
de oferecer a vidades teóricas e
prá cas, além criar oportunidades para iniciação cien fica nas
áreas da Neurologia e Psiquiatria.
A Liga tem ainda como professor
docente o Dr. Paulo Ramiro Madeira, contando com 25 membros, alunos do 2º ao 5º anos de
Medicina.

Os trabalhos na forma de pôster são:
Estudo da relação do alcoolismo no desempenho dos testes
de nomeação de Boston, fluência
verbal e cálculo complexo no município de Catanduva-SP.
LUNA, EF; LIMONTE, FH; LO
PES, MM; CICOGNA, ACV; OLI
VEIRA, US; HERRERA, GA; HER
RERA JUNIOR, E.
Análise dos aspectos congniƟvos e motores entre indivíduos
ex-alcoólicos e não alcoólicos da
cidade de Catanduva –SP.
LIMONTE, FH; GUARDIA, RC;
YANAGIMORI, NS; RAMOS, SS;
YAMAMOTO, PM; HERRERA, GA;
HERRERA JUNIOR, E.
Estudo das influências do histórico familiar de alcoolismo e do
tabagismo sobre ex-alcoólicos no
município de Catanduva-SP.
RODRIGUES, JS; MIYAZAKI, LE;
LOPES, MIF; DJABRAIAN, NP; HER
RERA, GA; HERRERA JUNIOR, E.
A apresentação oral foi do trabalho Alterações neurocogniƟvas
em ex-alcoólicos no município de
Catanduva-SP. CHEREGATTO, NN;
LIMONTE, FH; LIMA, NT; NINNO,
LCC; FERNANDES, VA; HERRERA,
GA; HERRERA-JUNIOR, E.

estudantes de medicina de todo o que este seja mais um dos bem
país pode gerar, além de ter a capa- sucedidos encontros da IFMSA/
cidade de conduzi-lo da forma mais Brazil”, finalizou Henrique Fiorillo.
harmoniosa e precisa possível”,
Divulgação
ressalta Henrique.
O estudante disse que o comitê já conta com a ajuda de
vários parceiros, sendo eles as
Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA), Ma lat, Rádio Nava, Indústrias Reunidas Colombo, Poloar e Tripcat. “Esperamos
também conseguir cumprir com
o que nos propusemos fazer e Alunas da Medicina na Assembleia em Joinville/2009

Mito ou verdade?
O Prof. Sidnei Stuchi, Secretário Geral das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), foi ouvido pela seção Mitos e Verdades
do projeto mul mídia Ligado na
Facul, do Sindicato das En dades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado
de São Paulo (SEMESP).
Sidnei Stuchi foi consultado sobre a frequência do aluno, respondendo ao seguinte ques onamento: Se eu ver muitas faltas na facul
mas me sair bem nas provas, serei
aprovado sem dúvida. Mito ou verdade? A orientação dada pode ser
lida no link h p://www.ligadonafacul.com.br/mitoseverdades/440-

Arquivo

Prof. Sidnei Stuchi, Secretário Geral das
Faculdades Integradas Padre Albino

Biblioteca do Campus I aumenta acervo
A biblioteca José Virgílio Vita,
localizada no Campus I das Faculdades Integradas Padre Albino, adquiriu ou recebeu em doação, no primeiro semestre de 2010, 55 livros
des nados aos cursos de Direito

e Administração. Os alunos têm à
disposição, ainda, na biblioteca, 33
revistas e dois jornais.
O acervo da biblioteca pode ser
consultado mediante link no site
h p://fipa.phlnet.com.br

NAE vai promover novo curso de
finanças pessoais
Com o obje vo de oferecer aos
alunos das Faculdades Integradas
Padre Albino (FIPA) as ferramentas
necessárias para uma boa gestão
em finanças pessoais, além de promover a sensibilização sobre a importância do curso superior como
um inves mento de médio e longo
prazo, o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) realizou o curso sobre
Finanças Pessoais. Ministrado pelo
professor Marcos Venício Braz de
Assis nos dias 12 de junho no Campus I e o dia 19 no Campus Sede, o
curso contou com a presença de 30
alunos dos cursos de Administração
e Direito e 10 dos cursos de Educa-

ção Física e Enfermagem.
Prof. Marcos apresentou aos
par cipantes o cenário contemporâneo onde os bens sicos se tornam
cada vez mais supérfluos diante de
bens intelectuais, com valorização
da formação acadêmica. Através de
exercícios em planilhas do Excel os
alunos veram uma demonstração
de como administrar melhor seu dinheiro e recursos através de planejamento de orçamentos semanais,
mensais e anuais.
O NAE vai oferecer gratuitamente este curso neste semestre.
Os alunos interessados devem ficar
atentos às novas datas.
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.- Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio MarƟns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley BaƟsta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa CrisƟna Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179
CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide

•Dr. Marino CaƩalini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA
•Drª Renata Cardoso Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689.
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 162
Fone: 17 - 3522.5748
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA
•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Bolívia, 94 - Fone 3524-6500

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970
MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930
NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito GrisoƩo
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436
PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fone: 3523 2223

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanƟl)
Eletroencefalografia computadorizada e
mapeamento cerebral eletroneuromiografia e potenciais evocados audiƟvo e visual.

PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia computadorizada e mapeamento cerebral.

•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA
E LENTES DE CONTATO
•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400.
Fone: 3521 7558
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Belém, 440 - Fone: 3523.1899
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA
•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni SaccheƟn
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522-4269

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453. - Fone: 3521.7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Marcelo Ceneviva Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone 3522.7676
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645. - Fone: 3524 4006

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Belo Horizonte, 1023. - Fone: 3522 3899
REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiaƫ
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522.3870
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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FPA comemora a Semana Mundial
do Aleitamento Materno
A Fundação Padre Albino, através das Faculdades Integradas Padre Albino, (cursos de Enfermagem
e Medicina), da Liga de Pediatria,
da IFMSA Brazil e do Banco de Leite
Humano do Hospital Padre Albino,
realizou, dias 3, 5 e 11 de agosto,
a vidades para marcar a Semana
Mundial do Aleitamento Materno.
Com o tema Amamentação:
apenas 10 passos! O caminho amigo
do bebê, no dia 03, às 8h00, foram
apresentados dois vídeos no Hospital Padre Albino para gestantes,
puérperas e familiares: Amamentação na primeira hora e IncenƟvo
aos 10 passos da amamentação.
Às 13h00, o Programa de Educação
Permanente do hospital exibiu o vídeo Amamentação à primeira hora
para os funcionários.
No dia 05 de agosto, às 11h30,
na Praça da República, foram distribuídos folhetos informa vos de
incen vo ao aleitamento materno
e sobre a importância da doação
do leite materno.
Encerrando as a vidades, no
dia 11, às 19h00, houve mesa redonda no Campus Sede das FIPA
abordando os seguintes temas por

profissionais ligados às respec vas
áreas: Licença Gestante de 6 meses e legislação de proteção à amamentação - Dr. Luis Antonio Rossi,
Advogado e docente do curso de
Direito/FIPA; Mortalidade infan l
e aleitamento materno – Drª Terezinha Biscegli, Pediatra e Docente
do curso de Medicina/FIPA; Hospital Amigo da Criança – Drª Denise
Gonzalez S. de Faria, Enfermeira
Obstetra e docente do curso de
Enfermagem/FIPA;
Aleitamento
materno e meio ambiente – Drª Gisele Couto, Pediatra e docente do
curso de Medicina/FIPA. Drª Dulce
Maria Silva Vendruscolo, Coordenadora Pedagógica das FIPA, finalizou falando sobre a importância
das parcerias.
O evento contou com 155 presentes, incluindo acadêmicos e
professores dos cursos de Enfermagem e Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino.
Para Simone Roque Mazoni, Coordenadora do Núcleo de Extensão
das FIPA, as parcerias são fundamentais, em especial em campanhas
mundiais como a do aleitamento
materno, pois ampliam propostas de

XIX Semana do Administrador promove
palestras e seminário
O curso de Administração das
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) promove de 8 a 10 de
setembro a XIX Semana do Administrador de Catanduva, que prevê
a realização de três palestras no
Campus I e um seminário no Teatro
Municipal, às 19h30.
No dia 8, o Administrador José
Carlos Simões, do Conselho Regional de Administração (CRA) de
São José do Rio Preto, fala sobre
Perícias do Administrador judicial e
extrajudicial para acadêmicos das
primeiras e segundas séries.

Duas palestras estão previstas
para o dia 09. O Engenheiro e Administrador Marcos Silveira Aguiar,
do CRA de São Carlos, aborda O
coaching empresarial para acadêmicos das terceiras de quartas séries e o Prof. MS José Eduardo Fernandes, Desafios do profissional
contemporâneo para acadêmicos
das primeiras e segundas séries.
A Semana será encerrada no dia
10, com o Seminário A Inclusão de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho para alunos do curso
e comunidade.

Fundação faz parceria com academia
A Fundação Padre Albino, através do seu setor de Recursos Humanos, fez parceria com o clube
Curves, uma academia exclusiva
para mulheres de todas as idades.
A parceria proporciona 100% de
desconto na matrícula para funcionárias e esposas de funcionários.

A Curves conta com um programa de exercícios inovador, realizado
em forma de circuito, que propicia
excelentes resultados em emagrecimento, fortalecimento muscular e
condicionamento sico.
A Curves está localizada na Rua
Rio Claro, 726, fone (17) 3523.3769.

incen vo, melhorando
a difusão do conhecimento e formação de
agentes mul plicadores. O tema deste ano,
de acordo com ela,
foi amplo e permi u
abordar não somente
assuntos específicos
da amamentação, mas
questões que norteiam
a garan a da prá ca
para a mãe e o bebê.
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Alunos distribuíram folhetos na praça

FIPA abre inscrições para seus
vestibulares 2011 em setembro
Neste mês de setembro têm
início as inscrições para os ves bulares 2011 das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) para os
cursos de Administração, Direito,
Educação Física, Enfermagem e
Medicina. A responsabilidade é da
Fundação para o Ves bular da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – VUNESP.
As inscrições do Ves bular Unificado para os cursos de Administração, Direito, Educação Física e
Enfermagem estarão abertas entre
20 de setembro e 12 de novembro.
O curso de Administração (noturno) oferece 180 vagas; Direito
(noturno), 100 vagas; Educação
Física (matu no), 60 vagas; Edu-

cação Física (noturno), 120 vagas;
Enfermagem (noturno) 90 vagas.
A prova será aplicada em Catanduva, no Campus I, na Rua Seminário 281, Bairro São Francisco,
no dia 11/12/2010.
MEDICINA
As inscrições para o ves bular do curso de Medicina estarão
abertas de 27 de setembro a 05 de
novembro para as 64 (sessenta e
quatro) vagas em período integral
(manhã e tarde).
As provas serão aplicadas em
Catanduva e São Paulo nos dias 06
e 07/12/2010. Os editais completos dos dois ves bulares estão disponíveis no site www.fipa.com.br

Ensino a Distância da FPA forma
novas turmas
A Fundação Padre Albino pro- Josiani Zambom e por patronesse,
moveu dia 20 de agosto, às 20h00, Pâmela Matos de Souza; a Turma 1º
no Colégio de Aplicação, a sessão Tenente Luís Antonio Vasorino, da
solene de colação de grau de 36 Polícia Militar Ambiental, de Gestão
formandos de três novas turmas Ambiental, teve por paraninfo o Dr.
do Sistema de Ensino Presencial Ademir Peres, Promotor do Meio
Conectado – Modalidade a Distân- Ambiente da Comarca de Catanducia, que mantém em parceria com va, e por patrono, Fernando Stuchi.
a UNOPAR/Universidade Norte do
A formatura foi on line, conduParaná. As turmas são de Pedago- zida da sede da Unopar, em Londrigia – Licenciatura, Superior de Tec- na (PR).
nologia em Gestão Ambiental
MC Fotos
e Superior de Tecnologia em
Processos Gerenciais.
A Turma Dr. Nélson Jimenes, de Pedagogia, teve por paraninfa Stênia de Souza Garcia
e por patronesse, Maria Helena Quaia ; a Turma Adalberto Chiavenato, de Processos
Gerenciais, teve por paraninfa EAD da Fundação forma 3 turmas
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Enfermagem atende mais de 600 pessoas
no Vale do Jequitinhonha
série, coordenado pela Profª
Márcia Maria
Anselmo Correa, foi desenvolvido de 24
de julho a 02 de
agosto úl mo.
A equipe do
curso de Enfermagem das FIPA
atendeu
622
pessoas na cidade, zona rural e
povoados. Profª Márcia Correa,
Coordenadora do projeto e da
equipe, informou que foram realizadas a vidades educa vas de
Prevenção do câncer de mama e
de colo de útero; Planejamento
familiar; Gravidez na adolescência
e DSTs; Higienização e verminoses; Diabetes, Hipertensão arterial e Cuidados e cura vos nas feDivulgação

Equipe atendeu e orientou a população

O curso de Enfermagem das
Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) par cipou pela quinta vez do Projeto Vamos ao Meio
na cidade de Pedra Azul, Vale do
Jequi nhonha (MG). O trabalho
social, em parceria com a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora
da Ressurreição e que contou com
a par cipação de oito alunas da 4ª

Visitas
A Fundação Padre AlbiDivulgação
no recebeu nos meses de
julho e agosto a visita de
assessores e de candidatos às eleições de outubro
próximo.
Clóvis Chaves (PSDB),
candidato a deputado estadual, e Dr. Luis Mário De
Vi o, assessores do candidato ao Senado pelo PSDB Reunião com assessores do candidato Aloysio Nunes
Aloysio Nunes, o ex-prefeito de São Adriano Rodrigues Filho, assessor
José do Rio Preto e candidato a depu- do deputado federal Dimas Ramatado federal pelo PMDB, Edinho Araú- lho (PPS); do deputado estadual Héjo, José J. Ap. Faria (PV), candidato a lio Rubens (PSDB), juntamente com
deputado federal, e Osvaldo Lopes, o Dr. Sinval Malheiros (PV), candidaassessor do deputado federal João to a deputado federal, e do Dr. Sebas ão Machado, assessor do deDado (PDT), vieram no mês de julho.
Em agosto as visitas foram do Dr. putado federal Lobbe Neto (PSDB).
Divulgação

Edinho Araújo e Diretores após reunião

ridas crônicas e de cuidados com 140 mg/dl e 42% pressão arterial
a água, higienização e escovação acima de 140/90 mm/Hg. “Todos
dos dentes com a população in- os casos de urgência foram encafan l.
minhados para hospitais da região
As alunas, segundo Márcia através da Pastoral da Saúde, coCorrea, ministraram treinamento ordenada pela Irmã Ideni Bernare palestra sobre Cuidados de En- des”, ressaltou Profª Márcia.
fermagem na parada cardiorrespiNeste ano Profª Márcia conratória aos funcionários do peque- tou com a par cipação das alunas
no hospital da cidade. No Mu rão Andréia Fernanda Lages de Souza
da Mulher foram realizados 138 Lima; Bruna Araújo Silva; Daiane
exames de mama, 138 exames de Aparecida Marin; Elissa Bortolozzo
Papanicolau, sendo que as pacien- Menegoli; Marcela Aparecida Mestes receberam orientação para o triner; Mariele Cur ; Melina Cano
auto-exame.
de Haro e Neraci de Oliveira Mucci.
A equipe fez 74
Divulgação
visitas domiciliares
para atendimento de acamados e
atendidos 36 pacientes com cura vos, sendo 6 deles
portadores de feridas graves. Da população atendida,
14% apresentaram
taxa de glicemia
capilar acima de Atendimento domicilar

Administração vende adesões
para Simpósio Empresa Escola
O curso de Administração das
Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) está vendendo adesões para
o Simpósio Empresa Escola, que
será realizado dia 17 de setembro
próximo, às 20h30, no Clube de Tênis Catanduva. O tema desse ano
será Empreendedor do Século XXI
– O profissional de sucesso na nova
Economia, por Marco Zanqueta.
A palestra abordará os conceitos de Planejamento Estratégico,
Administração de Riscos e Gestão
Par cipa va de maneira intera va.

Marco Zanqueta fará analogias sobre o verdadeiro papel e função de
um mágico em seu negócio e de um
empreendedor.
As adesões podem ser adquiridas no Campus I, Secretaria do curso de Administração, na Rua Seminário, 281, São Francisco, fone (17)
3522.2405, em Catanduva. Já foram
vendidas mais de 500 adesões e elas
são limitadas em 750. O valor para
alunos é de R$ 60,00 e para convidados, R$ 80,00. Nesse valor está incluso o coquetel com open bar.

FEVEST Os alunos do Ensino Médio do Colégio de
Aplicação visitaram dia 19 de
agosto a Fevest - Feira do Vesbular, realizada no salão de
Exposições da APCD, em São
Paulo. Eles foram acompanhados da diretora, Profª Tânia
Mazinini Pimentel, e do Inspetor de alunos, Valmir de Deus.
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